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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre, reuniu a 
Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Aurélio Pedro Monteiro 
Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Ana Laura Lopes Rogério Baridó; 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• João Emanuel de Brito Filipe; 

• António Fragoso Henriques; 

• Lara Marques Lino. 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião pelas 14:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação 
se mencione expressamente a causa do impedimento. 

 
 

 

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Sérgio Faustino – pretende obter esclarecimentos sobre documentos existentes 
na Câmara, para proceder à escritura do imóvel sito na Rua Pereira Crespo, e sobre a 
situação de habitabilidade no Centro Histórico. 

 

2. Sr.ª Maria Boloete Alves Barros F. Mota – pretende falar sobre assuntos 
relacionados com o Parque de Campismo de Vieira de Leiria. 
 

3. Sr. Virgílio de Sousa Gregório – pretende falar de assuntos relacionados com a 
Estátua do Vidreiro e a desbastação de árvores. 

 

4. Srª. Liliana Sofia Paulo – pretende expor assuntos sobre ramal de água para a Rua 
Fonte da Pedrulheira, Marinha Grande. 

 

5. Sr. Vítor Espada – pretende esclarecimento sobre as reparações na Rua dos 
Eucaliptos, Ordem, Marinha Grande, nomeadamente o levantamento da caixa 
pluvial que com os dois tapetes de alcatrão que já levou esta ficou mais baixa (18cm) 
podendo assim provocar algum acidente grave. 
 

6. Sr. Júlio Franco Rosa – pretende falar sobre o elevador da Biblioteca Municipal. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

1. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 
2. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 14 de dezembro de 2021 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

4. PA 44-2021_AP-DGT - AVALIAÇÃO CHAMINÉS 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

5. Req.º nº 892/21, datado de 2021/10/28 - Proc.º n.º 125/21, datado de 2021/06/09 – 
ASURPI (ASSOC. SINDICAL REFORM. PENS. IDOSOS) 

6. Req.º n.º 865/21, datado de 2021/10/22 - Proc.º n.º 138/2021, datado de 
2021/09/29 – Marisa Sofia dos Santos Dinis 

7. Req.º n.º 866/21, datado de 2021/10/22 - Proc.º n.º 140/2021, datado de 
2021/09/30 – Marisa Sofia dos Santos Dinis 

8. E/9558/2021 - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO, 
RECONSTRUÇÃO OU REABILITAÇÃO, NA RUA CASAL DA FORMIGA, JUNTO AO Nº 26 

9. E/13465/2021 - INVESTEFORMA – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, S.A. Pedido 
de vistoria e realização de obras junto a moradia na Rua Aníbal Bettencourt 

10. Req.º nº 871/21, datado de 2021/10/25 - Proc.º n.º 464/18, datado de 2018/10/30 – 
Ermelinda Pereira Ferreira Sapateiro Matias  
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11. Req.º nº 893/21, datado de 2021/10/29 - Proc.º n.º 360/19, datado de 2019/09/30 – 
Adriano de Jesus Carreira Rei  

12. E/10305/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

13. E/12382/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO ROSÁRIO, 
LDA 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

14. “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES, MARINHA GRANDE” - 
CP Nº 02/2020 – APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA. 

15. “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO – CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO 

FINAL DE TRABALHOS E DO PLANO FINAL DE PAGAMENTOS. 
16. “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 

PEREIRA VENÂNCIO - CP N.º 05/2020” – APROVAÇÃO TRABALHOS A MENOS. 
17. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL – CP Nº 10/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO 
COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

18. Isenção do pagamento de taxas – Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Nascente. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

19. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 
DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO. ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Sérgio Faustino – pretende obter esclarecimentos sobre documentos existentes 
na Câmara, para proceder à escritura do imóvel sito na Rua Pereira Crespo, e sobre a 
situação de habitabilidade no Centro Histórico. 
 

Apesar de inscrito, não esteve presente. 
 

 

2. Sr.ª Maria Boloete Alves Barros F. Mota – falou sobre assuntos relacionados com o 
Parque de Campismo de Vieira de Leiria, e quer saber: 

• O que o Sr. Presidente pretende fazer para legalizar o Parque de Campismo. 
Não sabe se viu a reportagem que passou na TVI, assim como os comentários de 
um advogado, que não era o seu, era da TVI. 

• Quem lhe vai devolver o que pagou durante 1 ano sem lá poder entrar porque 
foi proibida. 

 
 

3. Sr. Virgílio de Sousa Gregório – inscreveu-se para falar de assuntos relacionados 
com a Estátua do Vidreiro e a desbastação de árvores. 
Referiu o seguinte: 

• Parece-lhe que o monumento ao 18 de janeiro se está a tornar num ato político 
ao não se aceitar a mudança. Sugeriu que a base se construa e se coloque lá 
para, num ato simbólico, se assinalar a data. 

• Está a chegar a época indicada para a poda das árvores, quer sejam as da via 
pública como as dos privados. 

• Já deveria haver uma equipa de rua para tapar buracos, que vão aumentando e 
tornando a sua reparação cada vez mais cara. 

• O semáforo da Albergaria está desligado há 14 dias.  

• Voltou a referir o escoamento das águas pluviais das bombas de gasolina, que 
não estará bem encaminhado. 

• A Câmara criou mais uma equipa de combate a incêndios, o que é benéfico, mas 
será mais benéfico se se fizer a prevenção, e deu exemplos de alguns locais onde 
deve ser feita a limpeza. 

 
 

4. Srª. Liliana Sofia Paulo – inscreveu-se para falar sobre o ramal de água para a Rua 
Fonte da Pedrulheira, Marinha Grande, para obter a licença de construção, de que 
está à espera há mais de um ano.  
Encontra-se a viver em casa dos pais, sabe que a obra vai passar no terreno, só não 
sabe quando será, e já está à espera há um ano e dois meses, por isso pede urgência 
na resolução. 
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5. Sr. Vítor Espada – inscreveu-se para obter esclarecimento sobre as reparações na 
Rua dos Eucaliptos, Ordem, Marinha Grande, nomeadamente o levantamento da 
caixa pluvial que com os dois tapetes de alcatrão que já levou esta ficou mais baixa 
(18cm) podendo assim provocar algum acidente grave. 
 

Apesar de inscrito, não esteve presente. 
 
 

6. Sr. Júlio Franco Rosa – inscreveu-se para falar sobre o elevador da Biblioteca 
Municipal. 
Distribuiu a todos a sua intervenção, que leu e que se anexa a esta ata, e que aborda 
os seguintes assuntos: 
 

1. Mau estado da estrada de acesso ao ex-mercado das tendas. 
2. O elevador das escadas de acesso à Biblioteca já se encontra disponível e já sabe 

como funciona. 
3. O elevador de acesso ao 1.º andar, onde ficou retido há 3 semanas, ainda 

continua avariado. 
 
 
Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador João Brito, que 
respondeu o seguinte às questões referentes às suas áreas de atuação: 
 

• Elevador – tem indicação que vai ser reparado dia 22 deste mês. 

• Poda das árvores – tem que ser feita na altura certa, como o Sr. Virgílio disse. O 
programa está feito, para ser executado quando for a altura certa, que ainda não é 
agora. 

• Buracos na estrada – agradeceu o alerta e tomou nota desse assunto para dar 
andamento. 

 
 
Para responder à questão colocada pelo Sr. Virgílio sobre o monumento ao 18 de janeiro, 
o Sr. Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, que referiu o 
seguinte: 
 

• Monumento - ainda não sabemos qual a data em que o monumento está pronto. 
O processo da base é paralelo, pelo que não temos ainda data para estar pronto. 

 
 
De seguida o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador António Fragoso, que respondeu 
às seguintes questões: 
 

• EIP’s – não são as Equipas de Intervenção Permanente (EIP’s) que vão tratar das 
limpezas das faixas de rodagem, é a Proteção Civil. 
Informou ainda que as EIP’s vão começar em janeiro, com o aumento de mais 5 
bombeiros. 

• Semáforo – terá que ir ver. 
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O Sr. Presidente respondeu às seguintes questões: 
 

• Poda das árvores – vai ter em atenção o assunto já no mês de janeiro. 

• D. Liliana: licença de construção – disse que este é um problema desta Câmara, que 
quer ver melhorado num futuro próximo. Pediu para lhe deixar o seu contacto e o 
n.º do processo para verificar a situação. 

 
 
Sobre a questão colocada pela D. Boloete, referente ao Parque de Campismo, o Sr. 
Presidente disse que é um caso que está a ser estudado com profundidade e por isso pediu 
à Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro que desse informações do apanhado histórico que 
fez. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 
Parque de campismo da Vieira  
  

• Processo 1: Concessão a Cidália Pinheiro (tem ação judicial referente à dívida ao 
Município) 

• Processo 2: O parque foi concessionado à empresa Sítios e Caminhos de Portugal, 
Lda., em 07.04.2012 até 26.04.2014, pelo período de 2 anos (à data da consulta do 
processo, em maio), sobre o assunto aguardava-se parecer do Dr. Vítor Faria para 
iniciar uma ação contra a empresa destinada à cobrança da dívida. 

• Processo 3: O parque volta novamente a ser concessionado à empresa Horizonte 
Itinerante Unipessoal, Lda. (Sr. José Marcelino), por contrato celebrado em 
25.06.2014 até 2034 (20 anos). 
- Nos termos da cláusula 22.ª do contrato é referido o seguinte: 
- n.º 4 da cláusula “a realização de obras indispensáveis ao pleno funcionamento do 
parque de campismo confere ao concessionário um período de carência 
proporcional ao investimento” 
-  n.º 5 da cláusula “a proporção a que se refere o número anterior é a seguinte: por 
cada 25.000,00€ (excluindo IVA) de obras um período de carência de 9 meses.  
- O processo do parque tem várias questões a serem apreciadas: 
a)    Condições Manutenção e conservação 
b)  Construções ilegais, o que é gravíssimo 
b)  O Parque não detém título habilitante 
c)   Necessita de regularizar o Parque de Campismo no que respeita ao Registo 
Nacional de Empreendimentos Turísticos 
A dívida a 31.12.2020, reportada numa informação que foi a reunião de Câmara no 
dia 26.04.2021, era de 39 130,03 €. 

  

Para se perceber o problema vou partilhar sumariamente o seguinte: 
- Por ofício cuja entrada é a 9100/2015, a concessionária informa a Câmara que realizou 
obras no montante de 29.500€, sendo que não faz prova documental da situação. 
- A 05.11.20215, a Câmara solicita a prova documental; 



 

Página 8 de 33 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/12/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 39 

 
 
 
 
 
 
- A Empresa responde em 2016, mas continua a não provar nada (ofício com registo de 
entrada 2351/2016) 
- Há um parecer jurídico de 08.06.2016 
- A 22.06.2016 a empresa diz que há falta de área de expansão e levanta a questão do 
alargamento do Parque; 
- Depois o processo anda anos sem ser tocado. 
- A Divisão Financeira comunica à concessionária, por diversas vezes, o montante da dívida 
que se continua a acumular; 
- Em 2020, após diversas reclamações de Munícipes, a Câmara determina uma comissão de 
vistoria ao Parque. 
Foi determinada uma peritagem para avaliar as obras realizadas: Houve várias vistorias. 
A empresa foi notificada a regularizar a situação (em 04.01.2021).  
Houve uma queixa à ASAE. A ASAE notifica a CMMG para se pronunciar. A CMMG respondeu 
que a concessionária entregou o processo na ANPC.  
O atual presidente já fez uma reunião.  
Aguardamos que a empresa entregue o processo de instrução do licenciamento de 
regularização do Parque de Campismo. O objetivo: título habilitante que permita a sua 
utilização (Alvará de utilização) o qual lhes permitirá registar o Parque como 
empreendimento turístico.  
  
O Sr. Presidente perguntou à D. Boloete se podia disponibilizar a licença da sua casa.  
Esta respondeu que não tem nada.  
A D. Manuela, que a acompanha e que também tem lá uma casa, disse que também 
recebeu uma ação de despejo, e em simultâneo o concessionário destruiu-lhe o ramal de 
água. 
O Sr. Presidente disse que logo que tenha mais informações transmiti-las-á às duas 
senhoras. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que este também era um dos assuntos que 
trazia para falar. Viu a reportagem e a postura do concessionário do Parque para com os 
repórteres foi vergonhosa.  
A Vereadora Ana elencou todo o processo e a situação envolve a Câmara. O concessionário 
deve-nos rendas e escuda-se nas obras que diz ter feito, mas que afinal os nossos serviços 
não conseguem comprovar. Se ele não cumpre com o contrato, então a Câmara tem que 
atuar e pô-lo de lá para fora. 
Terminou agradecendo aos restantes munícipes as suas intervenções. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro informou que o valor das rendas em dívida que 
mencionou é a 31/12/2020. Não tem aqui a situação de 2021. 
Referiu ainda que independentemente da tomada de uma decisão, tem de haver uma 
reflexão sobre o modelo de Parque que a Câmara quer. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir 
durante este período. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• Biblioteca – deveria ter programação própria, com agenda e página própria. 
Também propõe um ajustamento do horário, que entende ser muito reduzido. 

• Requalificação do Ponto da Boavista – a Câmara devia apoiá-la e apoiar a 
candidatura da Liga dos Combatentes, e o Ponto devia ser integrado num roteiro 
turístico da cidade. 

• Na última reunião falou-se sobre o Gabinete de Apoio à Presidência, e agora 
gostaria de saber quais as funções do Chefe de Gabinete, do Adjunto e dos 
Secretários. 

• Também gostaria de ter uma informação muito simples sobre o número de recursos 
humanos e a sua afetação às várias Divisões. 
 

• Situações da freguesia de Vieira de Leiria: 

→ Rua de Vieira de Leiria; 

→ Passadeira para peões frente ao Intermarché; 

→ Buraco na Passagem; 

→ Obra do Largo da Passagem, que está parada; 

→ Lixo na Vieira que ainda não foi recolhido (frigoríficos e arcas). 
 

• Brasão do Município no Jardim Luís de Camões, que está muito degrado, assim 
como a estátua do Orfeu. 

• Pediu esclarecimentos sobre o funcionamento do centro de testagem: se os 
funcionários também estão a ser testados e se têm prioridade sobre as pessoas 
inscritas. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• Sugestão: que a publicação da ordem do dia das reuniões seja feita na quarta ou na 
quinta-feira, com o valor do saldo de Tesouraria. 

• Rotunda do Pero Neto – nos últimos tempos já contou ali seis acidentes. Tem que se 
resolver rapidamente aquele problema, assim como os semáforos do Pingo Doce, 
que congestionam o trânsito na entrada da Marinha Grande. 

• S. Pedro de Moel – falta iluminação na entrada. A derrocada, que foi pior que a 
anterior, também é uma situação que preocupa os habitantes daquela zona. Qual o 
ponto de situação? 
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• Munícipes – os assuntos são importantes, mas as suas discussões têm que ser feitas 
noutros patamares.  
 

Seguidamente deu conta do que os munícipes lhe relatam: 

→ D. Lara Pêcego – Rua das Cavadas, na Pedrulheira, tem os passeios mal feitos e o 
seu pai já lá caiu. 

→ Munícipes do Pilado – já enviaram 3 e-mail’s, que levaram a resposta 
automática. A sua preocupação é a rede de águas e querem ser recebidos, pelo 
que pede ao Sr. Presidente que os receba. 
 

• Ponto da Boavista – deu uma sugestão: há pouco tempo foi inaugurado um ponto 
de vigia em Proença-a-Nova, cuja ideia podia ser agarrada para o nosso Ponto Novo. 

• Intervenção do Sr. Presidente sobre o ICNF – foi ouvir a gravação e ficou um pouco 
preocupada porque o sentiu um pouco “amaciado” em relação à sua anterior 
posição, e parece que agora o problema do ICNF é apenas de comunicação com a 
população. Diz até que as plantas infestantes são benéficas. Deve ter sido o que o 
ICNF lhe transmitiu.  
A limpeza das áreas não ardidas não está a ser feita. É urgente exigir o 
apetrechamento do ICNF com os meios humanos e materiais necessários para a 
preservação da mata, e por isso a postura da Câmara deve ser de exigência 
constante. Espera que o Presidente a tranquilize e que seja uma voz ativa na 
exigência da limpeza da nossa mata. 

 
 
O Sr. Vereador António Fragoso cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• Reportagem sobre o Parque de Campismo – gostou das filmagens, sobre a 
promoção da Praia da Vieira. 
Em relação ao Parque, está deveras preocupado, quer pela componente jurídica e 
legal, quer com os investimentos das Senhoras que aqui vieram e das outras 
pessoas. 

• Ponto da Boavista – vai falar com a Liga dos Combatentes. 

• Semáforos do Pingo Doce – é um problema, o tempo é muito, mas o tráfego 
também é muito. 

• Casa Águia – congratulou-se com os seus resultados desportivos. 

• Filarmónica da Amieirinha – deu os parabéns pela atuação com as três Juntas de 
Freguesia. 

• Proteção Civil – informou que há avisos para esta noite e para a da passagem de 
ano, com previsão de muita chuva e vento. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Laura Baridó cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• Pandemia – a taxa de incidência no concelho, com 759 casos por 100.000 
habitantes, é muito elevada. 
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O município cedeu espaço, e o Centro de Saúde vacinou este fim de semana cerca 
de 430 crianças.  
Infelizmente esta noite o centro de vacinação foi vandalizado, o que preocupa, por 
isso pediu respeito pela população e pelos profissionais de saúde. 

• Testagem – foi feita uma reunião com as 8 farmácias do concelho. A não adesão 
teve a ver com a falta de recursos humanos e físicos, mas houve 2 farmácias que 
acabaram por avançar: a farmácia Duarte, que já está a testar, e a Farmácia Central, 
que, entretanto, vai começar. 
Também os Laboratórios Germano de Sousa colaboraram, e o Laboratório Virgílio 
Roldão também vai começar a testar. 
Em relação aos funcionários da CMMG, há mais de 1 ano que são testados, e agora 
foi reabilitada esta medida, e a testagem é feita com marcação, no início do dia, das 
14:00 horas às 15:15 horas. As outras pessoas são testadas a partir dessa hora, e por 
isso ninguém passa à frente de ninguém. 
Estão disponíveis 500 testes para a população em geral, e 150 para funcionários da 
CMMG, que se inscrevem nos recursos humanos. 
Este é o número máximo de pessoas que se consegue testar por dia. 

 
 
O Sr. Vereador João Brito cumprimentou todos e respondeu o seguinte: 
 

• Buraco na Passagem – a obra está programada para janeiro. 

• Largo da Passagem – também espera retomar a obra em janeiro. 

• Limpeza do Mercado da Vieira – vai ser tudo limpo. 

• Iluminação em S. Pedro de Moel – vai verificar, porque não sabia. 

• Buraco na Rua do Pôr do Sol, em S. Pedro (derrocada) – não pode ser simplesmente 
fechado. Há um projeto a ser feito, com a previsão do escoamento pluvial até à 
rotunda, para estar pronto no Verão, e depois far-se-á até à praça. 

• Rua das Cavadas e Pilado – vai ver as respostas. 

• Infestantes (também designadas plumas) – já há um controle interno de 
planeamento no Parque da Cerca. Vai questionar o ICNF sobre o que terão 
programado para a mata. 

• Ação com a Valorlis – informou da parceria da CMMG/Valorlis para a reciclagem de 
resíduos, que terá início com os comerciantes do Mercado da Marinha Grande, e 
depois será para os de Vieira de Leiria. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 

1. Subscreveu a saudação à Casa Águia. 
2. Felicitou o ISDOM pelo 30º aniversário. 
3. PARES: Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - a Associação 

de S. Silvestre e a Associação de Casal Galego não viram as suas candidaturas 
aprovadas. A Câmara irá aprovar agora a candidatura ao PRR. 
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4. Preparação do processo de transferência de competências na área da educação e 
ação social (realização de reuniões com a DGEstE - Delegada Regional de Educação e 
com o Diretor do CDSS Leiria). 

 
 
O Sr. Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Agradeceu o alerta e informou que a publicação da ordem de trabalhos vai ser feita 
na quarta-feira à noite, depois do envio aos Vereadores.  
 

• Ponto da Boavista – o edifício é do Estado, mas fez-se um projeto de requalificação, 
e pensa que é importante que se fale sobre ele. 
 

• ICNF e a sua intervenção – não disse, de todo, que estejam a fazer tudo bem, por 
que não estão. Mas também é verdade que estão a fazer coisas que a população 
não sabe, talvez porque há uma má imagem do ICNF. 
Ponto Novo até ao Tremelgo e Pedreanes até ao antigo Pinhal Manso – são 2 
estradas que estão a ser feitas pelo ICNF, unilateralmente, é uma intervenção deles 
e da qual não deram informação à população. A Câmara alertou, e logo no dia 
seguinte informou.   
Ainda disse ao ICNF que apesar de não termos um pinhal, havia que dar condições 
aos marinhenses com lugares de merendas e pontos de lazer, que estão a refazer, 
mas que ninguém sabe que eles o estão a fazer. 
Também lhes pediu, e eles vão lançar um concurso, para fazerem um trilho desde a 
ponte de S. Pedro até ao Old Beach, na Praia Velha. Não são passadiços, que se 
destinam a pontos altos, é mais um caminho ao longo do ribeiro. 
Está também a ser agendada durante o mês de janeiro a vinda de uma equipa do 
ICNF, para uma reunião, e que essa reunião termine com a participação de todo o 
executivo, e onde eles assumam tudo aquilo que vai ser feito e que por isso seja 
passado para a comunicação social. 
Desde que eles cumpram a fazer tudo aquilo que devem e que a população merece, 
não pretende continuar a litigar com o ICNF ou qualquer outra entidade. 
 

• Rotunda do Pero Neto – há cerca de 2 semanas fizeram uma reunião com as 
Infraestruturas de Portugal, com alguns pontos na agenda.  
Um deles é a intenção de modernização e eletrificação da Linha do Oeste, entre 
Caldas da Rainha e Louriçal, no âmbito do PRR, o que pode significar que haja 
dinheiro. 
Perguntou-lhes quando haveria esse projeto, e eles dizem até junho de 2022. Este 
projeto implica fechar as 6 passagens de nível do nosso concelho, e terá que se 
arranjar soluções. Só ficarão passagens pedonais, mas não para carros. Também 
falaram sobre o comboio de alta velocidade. 
Outro assunto foi a Rotunda do Pero Neto. Ficou a saber que as Infraestruturas de 
Portugal não aceitaram um projeto da Câmara. Pediu uma reunião com os técnicos 
para saber o que inviabilizou a não aceitação. Realizou-se na semana passada, e o 
problema é o número de braços de saídas (4 ou 5). 
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Ficou de se fazer um estudo de tráfego, o que é importante, até final de 
janeiro/2022. Eles dizem que passam mais de 20.000 carros naquele local. 
Depois do estudo de tráfego já se poderá partir para o dimensionamento da 
rotunda. 
A reunião correu bem, mas há uma questão que não sabia. As Infraestruturas de 
Portugal informaram que nunca tinham assumido o pagamento da obra, ao 
contrário do que era dito no anterior mandato. 

 
O Sr. Vereador António Fragoso disse que a informação que tinham dentro do PS 
era de que as Infraestruturas de Portugal não aceitavam pagar a rotunda. 
 
O Sr. Presidente referiu que a Câmara vai, com as Infraestruturas de Portugal, fazer 
o projeto, submetê-lo ao IMT, e depois virá à reunião e logo se verá o custo, porque 
tem de se fazer.  

 

 

 
 
Seguidamente o Sr. Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:10 horas às 16:35 horas. 
 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 
 

1. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 
 
706 - Presente informação I/2674/2021, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, sobre o 
assunto em epígrafe, contendo proposta de teor do Protocolo de cooperação para apoio 
financeiro a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida. 
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Considerando que o anterior Protocolo de cooperação para apoio financeiro celebrado com 
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande cessa em 31 de 
dezembro de 2021. 
 
Considerando que se justifica manter o apoio financeiro concedido, na medida em que se 
trata do desenvolvimento de atividades que assumem um carácter imprescindível na 
salvaguarda de pessoas e bens.  
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, na 
sua redação atual, delibera: 
 

I. Aprovar o teor do Protocolo de Cooperação, para apoio financeiro, a assinar entre 
o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Marinha Grande, cujo teor se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido; 
 
II. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, 
no âmbito do protocolo de cooperação referido no número anterior, e nos termos da 
alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, um apoio 
financeiro no valor de euros: 237.500 (duzentos e trinta e sete mil e quinhentos 
euros), verba que se encontra inscrita nos documentos previsionais - PAM, na ação 
2018/A/54. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

2. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA 
 
707 - Presente informação I/2675/2021, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, sobre o 
assunto em epígrafe, contendo proposta de teor do Protocolo de cooperação para apoio 
financeiro a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida. 
 
Considerando que o anterior Protocolo de cooperação para apoio financeiro celebrado com 
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria cessa em 31 de 
dezembro de 2021. 
 
Considerando que se justifica manter o apoio financeiro concedido, na medida em que se 
trata do desenvolvimento de atividades que assumem um carácter imprescindível na 
salvaguarda de pessoas e bens.  



 

Página 15 de 33 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/12/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 39 

 
 
 
 
 
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, na 
sua redação atual, delibera: 
 

I. Aprovar o teor do Protocolo de Cooperação, para apoio financeiro, a assinar entre 
o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vieira de Leiria, cujo teor se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido; 
 
II. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, 
no âmbito do protocolo de cooperação referido no número anterior, e nos termos da 
alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, um apoio 
financeiro no valor de euros: 92.500 (noventa e dois mil e quinhentos euros), verba 
que se encontra inscrita nos documentos previsionais - PAM, na ação 2018/A/56. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

3. Resumo de Tesouraria do dia 14 de dezembro de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia catorze de dezembro de dois 
mil e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
14.589.285,56€ (catorze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco 
euros e cinquenta e seis cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

4. PA 44-2021_AP-DGT - AVALIAÇÃO CHAMINÉS 
 
Presente relatório de consultoria técnica RCT122/21, datado de 6 de setembro de 2021, 
relativo à Avaliação estrutural de cinco chaminés de alvenaria de tijolo - Análise e 
diagnóstico de anomalias;  
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Presente relatório de consultoria técnica RCT123/21, datado de 6 de setembro de 2021, 
relativo à Avaliação estrutural de cinco chaminés de alvenaria de tijolo – Análise de 
estabilidade; 
 
Presente informação nº I/2121/2021, datada de 25 de outubro de 2021, do SMPC da 
Marinha Grande, relativa à Intervenção de urgência nas chaminés junto ao Edifício Cristal 
Atrium e ao Parque Municipal de Exposições; 
 
Presente relatório de consultoria técnica RCT130/21, datado de 28 de outubro de 2021, 
relativo à Avaliação estrutural de cinco chaminés de alvenaria de tijolo – Aditamento aos 
relatórios de consultoria técnica RCT122/21 e RCT123/21; 
 
Presente relatório de consultoria técnica RCT135/21, datado de 5 de novembro de 2021, 
relativo à Desconstrução parcial de chaminés de alvenaria de tijolo – Antiga Fábrica Escola 
Irmãos Stephens e 
 
Presente informação técnica JP/12/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 13 
de dezembro de 2021, que reproduz a conclusão sobre os estudos realizados e 
consequentes ações realizadas à presente data relativa ao procedimento de aquisição Nº 
44/2021 – AP/DGT. 
 
A Câmara analisou e tomou conhecimento dos relatórios e informações elaboradas sobre 
o assunto, cujo teor se dá por transcrito. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

5. Req.º nº 892/21, datado de 2021/10/28 - Proc.º n.º 125/21, datado de 2021/06/09 
– ASURPI (ASSOC. SINDICAL REFORM. PENS. IDOSOS) 

 
708 - Presente pedido com registo de entrada nº 892/21, de 28-10-2021, em nome de 
Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, titular do processo de 
licenciamento n.º 125/21, correspondente ao requerimento para isenção do pagamento das 
taxas e o respetivo reembolso no montante de 150€, nos termos do artigo 119.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande 
(RMEU). 
 
A alínea a) do nº 2 do artigo 119º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
do Município da Marinha Grande, concede à Câmara Municipal a competência para 
deliberar sobre a isenção ou redução das taxas devidas pela realização de operações 
urbanísticas de “pessoas coletivas de utilidade pública administrativa ou de mera utilidade 
pública, as instituições particulares de solidariedade social, e entidades a estas legalmente 
equiparadas, (…) os sindicatos, as associações (…), ou outras pessoas coletivas de direito 
privado sem fins lucrativos(…)”. 
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A Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos tem determinado nos 
seus estatutos:  

• “Defender os interesses dos reformados, pensionistas e idosos com a promoção de 
diligências para esse fim;  

• Atuar junto das entidades oficiais e particulares no sentido de obter medidas 
tendentes a melhorar a vida dos reformados, pensionistas e idosos”. 

 
A requerente enquadra-se, claramente, nas entidades descritas no artigo 119º do RMEU. 
 
A Câmara Municipal delibera, em conformidade com o disposto no artigo 119.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município da Marinha 
Grande e referente à operação urbanística objeto do processo de licenciamento nº 
125/21, a realizar no edifício sede da requerente sito na Rua 18 de Janeiro, n.º 13, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em nome de Associação Sindical União dos 
Reformados Pensionistas e Idosos, conceder a isenção do pagamento do montante de 
150€, respeitante à taxa paga por entrega de processo, bem como deferir, igualmente, o 
pedido de reembolso do montante pago pela requerente em 09-06-2021, como se 
comprova pelo documento de receita n.º DRF 00/2674, emitido na mesma data. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Req.º n.º 865/21, datado de 2021/10/22 - Proc.º n.º 138/2021, datado de 
2021/09/29 – Marisa Sofia dos Santos Dinis 

 
709 - Presentes requerimentos com os registos de entrada n.º 798/21, datado de 
29/09/2021, e n.º 865/21, datado de 22/10/2021, apresentados por Green Selection 
Unipessoal, Lda. e de Buildstate, S.A., que pretendendo adquirir o prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 905/19860304 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 2201, sito em Cova Grande, Picassinos, freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, registado a favor de Hesfesto STC, S.A., foi 
solicitada, por parte de Marisa Sofia dos Santos Dinis, na qualidade de solicitadora, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na sua redação atual, a 
emissão de parecer favorável, por parte da Câmara Municipal, à celebração da escritura 
pública de compra e venda do dito prédio, na proporção de metade para cada um dos 
referidos promitentes compradores. 
 
Presente informação dos Serviços de Fiscalização, de 2021/11/15, bem como parecer 
técnico de 2021/12/10 da Divisão de Gestão do Território, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou: 
- Os requerimentos com os registos de entrada n.º 798/21, datado de 29/09/2021, e n.º 
865/21, datado de 22/10/2021, apresentados por Green Selection Unipessoal, Lda. e de 
Buildstate, S.A., que pretendendo adquirir o prédio registado na Conservatória do Registo  



 

Página 18 de 33 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/12/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 39 

 
 
 
 
 
 
 
Predial da Marinha Grande, sob o n.º 905/19860304 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo n.º 2201, sito em Cova Grande, Picassinos, freguesia da Marinha Grande, concelho 
da Marinha Grande, registado a favor de Hesfesto STC, S.A., foi solicitada, por parte de 
Marisa Sofia dos Santos Dinis, na qualidade de solicitadora, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na sua redação atual, a emissão de parecer 
favorável, por parte da Câmara Municipal, à celebração da escritura pública de compra e 
venda do dito prédio, na proporção de metade para cada um dos referidos promitentes 
compradores; 
- A informação dos Serviços de Fiscalização, de 2021/11/15, bem como parecer técnico de 
2021/12/10 da Divisão de Gestão do Território, todos sobre o assunto. 
 
E, concordando com os fundamentos do referido parecer técnico, cujo teor passa a fazer 
parte integrante da presente deliberação e se anexa, delibera, ao abrigo da norma já 
citada, EMITIR parecer favorável  à celebração de escritura de compra e venda do dito 
imóvel a favor de Green Selection Unipessoal, Lda. e de Buildstate, S.A., por não se 
vislumbrar, na realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga ao Regime Jurídico 
dos Loteamentos Urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. Req.º n.º 866/21, datado de 2021/10/22 - Proc.º n.º 140/2021, datado de 
2021/09/30 – Marisa Sofia dos Santos Dinis 

 
710 - Presentes requerimentos com os registos de entrada n.º 811/21, datado de 
30/09/2021, e n.º 866/21, datado de 22/10/2021, apresentados por Selection Unipessoal, 
Lda. e de Buildstate, S.A., que pretendendo adquirir o prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 13113/20000324 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 10752, sito em Amieirinha, freguesia da Marinha Grande, concelho 
da Marinha Grande, registado a favor de Hesfesto STC, S.A., foi solicitada, por parte de 
Marisa Sofia dos Santos Dinis, na qualidade de solicitadora, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º 
da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na sua redação atual, a emissão de parecer favorável, 
por parte da Câmara Municipal, à celebração da escritura pública de compra e venda do dito 
prédio, na proporção de metade para cada um dos referidos promitentes compradores. 
 
Presente informação dos Serviços de Fiscalização, de 2021/11/15, bem como parecer 
técnico de 2021/12/10 da Divisão de Gestão do Território, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou: 
- Os requerimentos com os registos de entrada n.º 811/21, datado de 30/09/2021, e n.º 
866/21, datado de 22/10/2021, apresentados por Green Selection Unipessoal, Lda. e de 
Buildstate, S.A., que pretendendo adquirir o prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande, sob o n.º 13113/20000324 e inscrito na matriz predial rústica 
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sob o artigo n.º 10752, sito em Amieirinha, freguesia da Marinha Grande, concelho da 
Marinha Grande, registado a favor de Hesfesto STC, S.A., foi solicitada, por parte de 
Marisa Sofia dos Santos Dinis, na qualidade de solicitadora, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na sua redação atual, a emissão de parecer 
favorável, por parte da Câmara Municipal, à celebração da escritura pública de compra e 
venda do dito prédio, na proporção de metade para cada um dos referidos promitentes 
compradores; 
- A informação dos Serviços de Fiscalização, de 15/11/2021, bem como parecer técnico de 
10/12/2021 da Divisão de Gestão do Território, todos sobre o assunto. 
 
E, concordando com os fundamentos do referido parecer técnico, cujo teor passa a fazer 
parte integrante da presente deliberação e se anexa, delibera, ao abrigo da norma já 
citada, EMITIR parecer favorável  à celebração de escritura de compra e venda do dito 
imóvel a favor de Green Selection Unipessoal, Lda. e de Buildstate, S.A., por não se 
vislumbrar, na realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga ao Regime Jurídico 
dos Loteamentos Urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. E/9558/2021 - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO, 
RECONSTRUÇÃO OU REABILITAÇÃO, NA RUA CASAL DA FORMIGA, JUNTO AO Nº 
26 

 
711 - Presente requerimento E/9558/2021, datado de 2021/08/30, apresentado por Maria 
de Fátima Caetano da Silva Branco, possuidora do N.I.F. – Número de Identificação Fiscal 
131476211, com domicílio na Rua Casal da Formiga, n.º 26, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, vem informar sobre os incómodos e danos causados pelas obras, erigidas no prédio, 
confinante com o n.º 26 da Rua Casal da Formiga, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
executadas pela empresa GALLOVIDRO, S.A., portadora do N.I.P.C. – Número de 
Identificação de Pessoa Coletiva 501665706,  e propriedade da requerente. 
 
Presente parecer dos serviços, datado de 2021/11/15, sobre o assunto. 
 
Atendendo ao despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 2021/11/24, a 
determinar a realização da vistoria, nos termos do n.º 2 do artigo 93.º do RJUE - Regime 
Jurídico de Urbanização e da Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na sua redação atual. 
 
Após análise pedido e da informação datada de 2021/11/15, a Câmara Municipal delibera, 
nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual: 
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NOTIFICAR a requerente para estar presente na referida vistoria. 
 
NOTIFICAR a Dr.ª Ana Sofia Carvalho, na qualidade de mandatária da requerente, a estar 
presente na referida vistoria. 
 
NOTIFICAR a empresa GALLOVIDRO, S.A. para estar presente na referida vistoria. 
 
DETERMINAR que a vistoria seja realizada no dia 2022/01/12, pelas 14h30m, e que a 
respetiva Comissão de Vistorias, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheiro Vasco Fernandes 
 
Membros suplentes: 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Dr. Hugo Areal 
 
INFORMAR todos os convocados a estarem presentes, que, nos termos do n.º 3 do art.º 90 
do RJUE, até à véspera da referida vistoria, poderão indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e formular quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. E/13465/2021 - INVESTEFORMA – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, S.A. 
Pedido de vistoria e realização de obras junto a moradia na Rua Aníbal 
Bettencourt 

 
712 - Presente requerimento E/13465/2021, datado de 2021/12/06, apresentado por 
INVESTEFORMA – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, S.A., representada pelo seu 
mandatário, Dr. Fernando Moura, Advogado da Sociedade de Advogados, Moura e Moura – 
Sociedade de Advogados, srl, possuidora do N.I.P.C. – Número de Identificação de Pessoa 
Coletiva 502537990, e com sede no lugar da Jardoeira, Apartado 3, freguesia e concelho de 
Batalha, é solicitada a vistoria à área envolvente ao n.º 15 da Rua Aníbal Bettencourt, lugar 
de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, identificando a existência 
de danos, quer em espaço público, quer em espaço privado. 
 
Presente parecer dos serviços, datado de 2021/12/13, sobre o assunto. 
 
Após análise pedido e da informação datada de 2021/12/13, a Câmara Municipal delibera: 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º136/2015, de 9 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
66/2019, de 21/05, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE VISTORIA à área envolvente ao n.º 15 
da Rua Aníbal Bettencourt, , lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, para verificação das condições que possam, eventualmente, apresentar riscos de 
segurança e salubridade, bem como proceder à identificação das adequadas medidas de 
correção/eliminação de tais riscos, bem como a identificação dos elementos que devem 
instruir a comunicação para execução dos trabalhos e o prazo em que os mesmos devam 
ser apresentados, devendo, ainda, contemplar as respostas aos quesitos que sejam 
eventualmente formuladas, assim como as demais indicações previstas nos n.º 4 e n.º 5 do 
artigo 90,º do RJUE. 
 
NOTIFICAR a requerente e o mandatário para estar presente na referida vistoria. 
 
NOTIFICAR a entidade Instituto Pedro Nunes (IPN) para estar presente na referida vistoria. 
 
DETERMINAR que a vistoria seja realizada no dia 2022/01/11, pelas 10h00m, e que a 
respetiva Comissão de Vistorias, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Joana Pacheco 
Engenheira Edite Moniz   
Dr. Pedro Borges 
 
Membros suplentes: 
Engenheira Tânia Dimas 
Engenheira Sara Vidal 
Dr. Hugo Areal 
 
INFORMAR a requerente, que, nos termos do n.º 3 do art.º 90 do RJUE, até à véspera da 
vistoria, poderão indicar um perito para intervir na realização da vistoria e formular 
quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 871/21, datado de 2021/10/25 - Proc.º n.º 464/18, datado de 2018/10/30 
– Ermelinda Pereira Ferreira Sapateiro Matias  

 
713 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a autorização de utilização para o edifício, 
para estabelecimento de serviços (restauração e bebidas), sito na Rua 1.º de Dezembro, 
lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja construção foi legalizada 
no âmbito do processo camarário n.º 464/18, titulada pelo Alvará de Licença de Legalização  
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n.º 59/20, de 2020/09/08, em nome de ERMELINDA PEREIRA FERREIRA SAPATEIRO 
MATIAS. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/12/09, bem como despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 2021/12/10, a determinar a realização da vistoria prevista no 
n.º 6 do art. 57.º do RMEUMMG – Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do n.º 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera DESIGNAR a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício para estabelecimento de serviços (restauração 
e bebidas), sito na Rua 1.º de Dezembro, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, cuja construção foi legalizada no âmbito do processo camarário n.º 
464/18, titulada pelo Alvará de Licença de Legalização n.º 59/20, de 2020/09/08, em nome 
de ERMELINDA PEREIRA FERREIRA SAPATEIRO MATIAS, com a seguinte composição: 
 
1)Membros efetivos 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2)Membros suplentes 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente 
à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 893/21, datado de 2021/10/29 - Proc.º n.º 360/19, datado de 2019/09/30 
– Adriano de Jesus Carreira Rei  

 
714 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a autorização de utilização para o edifício, 
para habitação, sito na Rua da República, n.º 8, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, cuja construção foi legalizada no âmbito do processo camarário n.º 
360/19, titulada pelo Alvará de Licença de Legalização n.º 44/21, de 2021/09/02, em nome 
de ADRIANO DE JESUS CARREIRA REI. 
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Presente parecer técnico datado de 2021/12/09, bem como despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 2021/12/10, a determinar a realização da vistoria prevista no 
n.º 6 do art. 57.º do RMEUMMG – Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do n.º 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera DESIGNAR a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício destinado a habitação, sito na Rua da 
República, n.º 8, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja 
construção foi legalizada no âmbito do processo camarário n.º 360/19, titulada pelo 
Alvará de Licença de Legalização n.º 44/21, de 2020/09/02, em nome de ADRIANO DE 
JESUS CARREIRA REI, com a seguinte composição: 
 
1)Membros efetivos 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2)Membros suplentes 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente 
à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. E/10305/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - LUSITANIAGÁS 
- COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
715 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/103052021, datado de 
2021/09/13, de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A., com a referência 1037_2021_GGND_DM_NORTE, para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários 
de Gás Natural, a levar a cabo na Av. Dr. José Henriques Vareda, n.º 29, numa extensão de 
1,00m e na Rua das Figueiras, n.º 148, ambas freguesia e concelho de Marinha Grande, num 
total de 8,00 metros de pavimentos e passeios. 
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Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/10/13, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º 
do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de 
Gás Natural, a levar a cabo na Av. Dr. José Henriques Vareda, n.º 29, numa extensão de 
1,00m e na Rua das Figueiras, n.º 148, ambas freguesia e concelho de Marinha Grande, 
num total de 8,00 metros de pavimentos e passeios, com os seguintes condicionalismos: 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de características e 

espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal exigir a utilização de 
material de reposição novo, quando considere necessário.  

c) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição dos 
equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos; 

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

e) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. E/12382/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA 

 
716 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/12387/2021, datado de 
2021/09/13, de ocupação da via pública, apresentado por ACR – ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de Chegada Subterrânea de Baixa Tensão, a levar a cabo na Rua Escola da 
Amieirinha, n.º 9997 HB, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 



 

Página 25 de 33 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/12/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 39 

 
 
 
 
 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/11/25, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º 
do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de Chegada Subterrânea 
de Baixa Tensão, a levar a cabo na Rua Escola da Amieirinha, n.º 9997 HB, lugar de 
Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de características e 

espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal exigir a utilização de 
material de reposição novo, quando considere necessário.  

c) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição dos 
equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos; 

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

e) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

14. “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES, MARINHA GRANDE” - 
CP Nº 02/2020 – APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA. 

 
717 - Presente informação da DQV com a ref.ª RS/02/2021, de 7 de dezembro, que propõe a 
aprovação da revisão de preços provisória da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA 
ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES, MARINHA GRANDE”. 
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Considerando que, ao abrigo do disposto no artigo 382º n.º 1 do Código dos Contratos 
Públicos, “o preço fixado no contrato para os trabalhos de execução da obra é 
obrigatoriamente revisto nos termos contratualmente estabelecidos e de acordo com o 
disposto em lei”, designadamente o Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. 
 
Considerando que de acordo com o artigo 16º n.º 1 do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de 
janeiro, “Se nas datas de elaboração da conta corrente a que se refere o n.º 1 do artigo 389.º 
do CCP, ainda não se conhecerem os valores finais dos indicadores económicos a utilizar na 
revisão de preços dos trabalhos executados, o dono da obra deve proceder ao pagamento 
provisório com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em função dos últimos 
indicadores conhecidos, que podem ser de meses diferentes”. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação técnica com a ref.ª RS/02/2021, que fica anexa 
e aqui se dá por integralmente reproduzida, e, concordando com o seu teor, delibera, nos 
termos do artigo 33º n.º 1 alínea bb), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, do art. 382º, n.º 1, do Código 
dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato 
de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES, MARINHA 
GRANDE”, em que é cocontratante a sociedade “MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, L.DA”, 
aprovar a revisão de preços provisória no valor de 103.404,73€ (cento e três mil, 
quatrocentos e quatro euros e setenta e três cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO – CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO 

FINAL DE TRABALHOS E DO PLANO FINAL DE PAGAMENTOS. 
 
718 - Presentes para análise Plano Final de Trabalhos e Plano Final de Pagamentos 
apresentados pela sociedade “CONTEC – Construção e Engenharia, SA”, no âmbito do 
contrato de empreitada designada por “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA 
SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”. 
 
Presente informação da DQV com a ref.ª MC – 07/2021, que propõe a aprovação do Plano 
Final de Trabalhos e respetivo Plano Final de Pagamentos. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação técnica com a ref.ª MC – 07/2021, que fica 
anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida, e, concordando com o seu teor, 
delibera, nos termos do artigo 33º n.º 1 alínea bb), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, e do art. 361º 
do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “OBRAS DE 
ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”,  
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em que é cocontratante a sociedade “CONTEC – Construção e Engenharia, SA”, aprovar a 
aprovação do Plano Final de Trabalhos e respetivo Plano Final de Pagamentos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO - CP N.º 05/2020” – APROVAÇÃO TRABALHOS A MENOS. 

 
719 - Presente informação da DQV com a ref.ª smv.42.2021, que propõe a aprovação de 
trabalhos a menos da empreitada de “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA 
SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”, adjudicada à sociedade “CONTEC - 
Construção e Engenharia, SA”. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação técnica com a ref.ª smv.42.2021, que fica 
anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida, e, concordando com o seu teor, 
delibera, nos termos do artigo 33º n.º 1 alínea bb), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, e do art. 379º 
do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “OBRAS DE 
ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”, 
em que é cocontratante a sociedade “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, aprovar 
trabalhos a menos, no valor 47.881,23 € (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um 
euros e vinte e três cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, do contrato 
inicial N.º 167/2020, celebrado a 30 de dezembro de 2020, e 7.939,34 € (sete mil, 
novecentos e trinta e nove euros e trinta e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, do contrato adicional N.º 65/2021, celebrado a 17 de junho de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL – CP Nº 10/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO 
COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
720 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MANUEL 
PEDRO SOUSA & FILHOS, L. DA”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO 
DA RUA DO SOL”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 16PG2021, de 9 de dezembro, que atesta que o 
Plano de Segurança e Saúde apresentado se encontra em condições de ser aprovado, 
devendo o referido plano ser atualizado sempre que no decurso da empreitada se verifique 
que as condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados novos 
riscos. 
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Presentes declaração escrita do dono da obra relativa à nomeação do coordenador de 
segurança em obra e respetiva declaração de aceitação. 
 
Considerando que, nos termos previstos no artigo 9º n.º 2 e no artigo 12º n.º 1, ambos do 
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, cabe ao dono da obra nomear um coordenador 
de segurança em obra e aprovar o plano de segurança e saúde para a execução da obra, 
respetivamente. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação técnica com a ref. ª 16PG2021, que fica anexa 
e aqui se dá por integralmente reproduzida, e, concordando com o seu teor, delibera, nos 
termos do artigo 33º n.º 1 alínea bb), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12 n.º 1 do 
Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL”, em que é cocontratante a sociedade “MANUEL 
PEDRO SOUSA & FILHOS, L. DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

18. Isenção do pagamento de taxas – Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Nascente. 

 
721 - O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada: 
 
- Licença especial de ruido para a realização de Corta-Mato Escolar em 19 de janeiro de 
2022;  
- Utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou 
outras que possam afetar o trânsito normal, para a realização de Corta-Mato Escolar em 19 
de janeiro de 2022. 
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Presente a informação nº I/2613/2021, de 06 de dezembro de 2021, fundamentada de facto 
e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento e Tabela de Taxas do 
Município da Marinha Grande, na sua redação atual. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, na sua redação atual, pode isentar as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e 
encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, na sua redação atual, a 
Câmara Municipal delibera, relativamente à atividade supra identificada, isentar o 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente da taxa devida pela emissão da licença 
especial de ruído e pela autorização para utilização das vias públicas para a realização de 
atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

19. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 
DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO. ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 

 
722 - Presente informação interna n.º 2662/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 10 de dezembro de 2021, referente à apresentação do relatório de 
análise da comissão de avaliação das candidaturas do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Desporto Federado (RMADF). 
 
Considerando que no dia 01 de fevereiro de 2021 foi publicado o Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desporto Federado (RMADF), publicado no Aviso n.º 2063/2021, de 1 de fevereiro; 
 
Considerando que o valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de 
atletas inscritos nas associações/federações, em função de cada uma das modalidades 
desportivas, escalões, equipas, majorações e a participação nos diversos campeonatos, com 
base nos documentos oficiais das respetivas associações e federações das diferentes 
modalidades. 
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Considerando foi deliberado em reunião de camara de 22 de novembro de 2021, notificar os 
interessados da intenção de deferimento dos apoios financeiros, ao abrigo do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Desporto Federado, quanto à intenção de deferimento do apoio, 
para, querendo, no prazo de 10 dias, se pronunciar em sede de audiência dos interessados, 
nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Considerando o ponto 1 do artigo 18.º do RMADF, os apoios financeiros ficam limitados pela 
previsão em rubrica orçamental própria; 
 
Considerando o ponto 1 e 2 do Artigo 18.º do RMADF, os apoios financeiros, ficam limitados 
pela previsão em rubrica orçamental própria e caso as candidaturas apresentadas, como é o 
caso, apontam para valores globais superiores aos montantes fixados nos termos do n.º 1, a 
verba a atribuir a cada associação ou clube foi reduzida de forma proporcional (12,214 %), 
até se atingir a verba inscrita em Rubrica orçamental – 2018/A/187 (350.000,00 €); 
 

ENTIDADES Época 2021/2022 Cálculo de redução Época 2021/2022 

AE MARINHA GRANDE POENTE 7 325,00 € 894,65 € 6 430,35 € 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA 980,00 € 119,69 € 860,31 € 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 33 280,00 € 4 064,69 € 29 215,31 € 

CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 18 600,00 € 2 271,73 € 16 328,27 € 

CLUBE DE ATLETISMO MÓNICA ROSA 2 040,00 € 249,16 € 1 790,84 € 

CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 3 150,00 € 384,73 € 2 765,27 € 

CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 1 200,00 € 146,56 € 1 053,44 € 

CLUBE TÉNIS DA MARINHA GRANDE 3 900,00 € 476,33 € 3 423,67 € 

CPIMG - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM INLINE MARINHA GRANDE 1 320,00 € 161,21 € 1 158,79 € 

DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE 19 180,00 € 2 342,56 € 16 837,44 € 

GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 2 840,00 € 346,87 € 2 493,13 € 

GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 33 320,00 € 4 069,57 € 29 250,43 € 

INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 33 440,00 € 4 084,23 € 29 355,77 € 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 14 350,00 € 1 752,65 € 12 597,35 € 

NÚCLEO DESPORTIVO SPORTING 780,00 € 95,26 € 684,74 € 

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO 2 760,00 € 337,10 € 2 422,90 € 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO 69 700,00 € 8 512,88 € 61 187,12 € 

SPORT LISBOA E MARINHA 10 680,00 € 1 304,41 € 9 375,59 € 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 43 890,00 € 5 360,55 € 38 529,45 € 

SPORTING CLUBE MARINHENSE 95 960,00 € 11 720,17 € 84 239,83 € 

TOTAL  398 695,00 € 48 695,00 € 350 000,00 € 

 

Considerando que, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal “… apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças”. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em consideração a competência própria 
referente ao apoio às atividades de natureza desportiva, conforme disposto na alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera atribuir o apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração 
de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, com as entidades mencionadas no 
quadro resumo abaixo: 
 

ENTIDADES NIF Época 2021/2022 

AE MARINHA GRANDE POENTE 600076768  6 430,35 € 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA 500787654 860,31 € 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 501224254 29 215,31 € 

CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 503912530 16 328,27 € 

CLUBE DE ATLETISMO MÓNICA ROSA 514606509 1 790,84 € 

CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 501395369 2 765,27 € 

CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 501216049 1 053,44 € 

CLUBE TÉNIS DA MARINHA GRANDE 501960104 3 423,67 € 

CPIMG - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM INLINE MARINHA GRANDE 514855630 1 158,79 € 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE 501089721 16 837,44 € 

GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 505233959 2 493,13 € 

GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 500885044 29 250,43 € 

INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 501254242 29 355,77 € 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 506889955 12 597,35 € 

NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA MARINHA GRANDE 514097205 684,74 € 

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO 501623051 2 422,90 € 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO 501056467 61 187,12 € 

SPORT LISBOA E MARINHA 501219340 9 375,59 € 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 501417702 38 529,45 € 

SPORTING CLUBE MARINHENSE 501150544 84 239,83 € 

TOTAL  350.000,00 € 

 
Delibera ainda: 

a) aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com as entidades 
acima descritas; 

b) que se notifiquem as entidades com documentação processual por regularizar 
de modo a que procedam em conformidade até 31 de janeiro de 2022. 

A verba encontra cabimentação favorável na ação 2018/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, proferiram a seguinte 
declaração de voto:  
“Tendo em conta que, o Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado no seu 
Artigo 18.º , nº 1 nos diz que: Os apoios financeiros, em qualquer dos tipos previstos no 
presente regulamento, ficam limitados pela previsão em rubrica orçamental própria e no nº  
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2 Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para valores globais 
superiores aos montantes fixados nos termos do n.º 1, a verba a atribuir a cada associação 
ou clube será reduzida de forma proporcional, até se atingir a verba inscrita em orçamento 
e tendo ainda em conta que, em sede de audiência prévia não houve manifestação de 
nenhum dos clubes interessados e visados neste processo, consideramos votar contra 
embora sejamos contra este corte de verba de 12,214 %. Assim, achamos fundamental que, 
para o orçamento de 2022 que entretanto será votado, se acautele verba suficiente para 
suprir esta necessidade evidente dos clubes.” 
 
   
 

 

 
 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17:00 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, foi 
efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na página de 
Internet do Município.  
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